
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terus

meningkat sehingga membutuhkan ketersediaan makanan yang memiliki gizi

baik yang berasal dari hewani ataupun nabati, salah satunya adalah daging.

Daging yang banyak dikonsumsi masyarakat umumnya berasal dari ternak non

ruminansia (perunggasan) dan ternak ruminansia misalnya sapi potong.

Kebutuhan daging nasional khususnya sapi potong dipenuhi dari dua sumber

yaitu produksi dalam negeri dan luar negeri (import). Menurut Badan Pusat

Statistik (2011), populasi sapi potong mencapai 14,8 juta ekor untuk memenuhi

konsumsi daging sapi sebesar 1,87 kg/kapita/tahun atau 75% konsumsi daging

nasional. Kekurangan kebutuhan daging sebanyak 25 % yang dipenuhi melalui

import dari Australia sebesar 240.950 ekor.

Salah satu jenis sapi potong yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan daging adalah sapi Bali. Sapi Bali merupakan sapi hasil domestikasi

dari banteng (Bos bibos), sapi Bali memiliki ciri khas yaitu kepala agak pendek,

dahi datar, tanduk pada jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sedangkan

betina agak ke bagian dalam, kaki pendek sehingga menyerupai kaki kerbau

(Sugeng, 1992). Keunggulan sapi Bali yaitu cepat berkembang biak/ fertilitas
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tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungannya, dapat hidup di lahan kritis,

mempunyai daya cerna yang baik terhadap pakan dan persentase karkas yang

tinggi.

Beternak sapi Bali di Indonesia umumnya diusahakan oleh peternak dengan skala

kecil atau peternakan rakyat. Berbagai masalah sering timbul pada peternakan

tersebut, salah satunya kemampuan produksi sapi yang lambat. Hal tersebut

biasanya terjadi karena peternak umumnya memiliki sumber daya manusia yang

rendah (pendidikan yang minim) sehingga biasanya peternak belum dapat

mengetahui siklus reproduksi sapi yang baik dan budaya menyapih pedet yang

lama, masalah lainnya akibatnya ternak terkadang dikawinkan terlambat dan jarak

beranak yang cukup lama. Guna mengatasi masalah tersebut dan upaya

meningkatkan produksi sapi potong dalam negeri khususnya pada sapi Bali

dibutuhkan solusi yang tepat. Sinkronisasi estrus merupakan upaya yang dapat

dilakukan untuk menginduksi terjadinya birahi, salah satunya dengan

menggunakan hormon prostaglandin F2α (PGF2α). Tujuan dilakukannya

sinkronisasi estrus yaitu mudah dalam pelaksanaan deteksi berahi, optimal dalam

pelaksanaan inseminasi buatan sehingga dihasilkan angka kebuntingan tinggi.

Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan sinkronisasi estrus salah satunya

kemampuan reproduksi ternak. Kemampuan reproduksi pada sapi potong terkait

dengan lama kehidupan dan frekuensi kelahiran (paritas). Berdasarkan hal

tersebut perlu dikaji tentang aspek reproduksi dengan berbagai paritas sehingga

akan diketahui pengaruh paritas ternak terhadap keberhasilan sinkronisasi estrus.
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B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. pengaruh paritas terhadap persentase estrus dan kebuntingan pada sapi Bali

yang disinkronisasi estrus dengan dua kali penyuntikan prostaglandin F2α

(PGF2α);

2. menentukan paritas terbaik dari sapi Bali yang disinkronisasi estrus dengan dua

kali penyuntikan prostaglandin F2α (PGF2α) dari berbagai paritas sapi bali yang

berbeda.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. dapat mengetahui paritas terbaik pada ternak sapi Bali yang disinkronisasi

estrus dengan hormon prostaglandin F2α (PGF2α);

2. memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peningkatan

produktivitas sapi Bali;

3. sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Sapi Bali merupakan sapi liar atau banteng (Bos bibos) yang sudah mengalami

proses domestikasi (penjinakan) sejak jaman dulu. Tonra (2010) menyatakan

bahwa keunggulan sapi Bali yaitu fertilitas sapi Bali berkisar 83--86 %, lebih

tinggi dibandingkan sapi Eropa yaitu 60 %, mudah beradaptasi dengan

lingkungannya, dapat hidup di lahan kritis, mempunyai daya cerna yang baik

terhadap pakan, persentase karkas yang tinggi, kandungan lemak karkas rendah.
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Kemampuan reproduksi yang baik pada sapi Bali ternyata tidak diimbangi dengan

manajemen yang baik. Peternakan sapi potong di Indonesia umumnya yaitu

peternakan rakyat dengan tingkat sumber daya manusia (SDM) yang rendah, hal

ini dapat menjadi masalah tersendiri khususnya yang terkait dengan reproduksi

ternak.  Menurut Prasetyo (2009), kurangnya pengetahuan peternak tentang

pengelolaan reproduksi khususnya mengenai deteksi estrus dan waktu yang tepat

untuk mengawinkan, akan mengakibatkan tingkat kebuntingan pada perkawinan

pertama (conception rate) yang rendah, jumlah waktu dari beranak sampai

bunting (days open) kembali yang panjang, angka kawin per kebuntingan (service

per conception) yang besar dan interval beranak (calving interval) lebih panjang

yang menyebabkan tingkat kelahiran pedet menjadi rendah.

Guna mengatasi permasalahan di atas perlu dilakukan penerapan teknologi untuk

meningkatkan produktivitas sapi Bali, salah satu teknologi yang dapat digunakan

yaitu dengan pelaksanaan sinkronisasi estrus. Sinkronisasi estrus adalah

penyerentakan estrus pada sekelompok hewan betina. Menurut Partodihardjo

(1995), keuntungan yang diperoleh dari penyerentakan estrus atau penyerentakan

birahi adalah inseminasi dapat dilakukan dalam waktu yang sama sehingga waktu

tunggu untuk pengamatan birahi dapat dikurangi dan menghemat biaya. Pada

pelaksanaan sinkronisasi estrus umumnya menggunakan hormon prostaglandin

F2α (PGF2α) yang disuntikan secara intramaskuler. Untuk melakukan sinkronisasi

estrus pada sapi dibutuhkan PGF2α antara 5--35 mg (Partodihardjo, 1995).

Menurut Macmilan et al. (1983), persentase estrus pada pemberian PGF2α secara

IM dengan dosis 30 mg/ekor adalah 62,5%. Pada proses sinkronisasi estrus angka
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kebuntingan pada sapi betina merupakan hasil akhir yang menandakan berhasil

atau tidaknya program sinkronisasi. Menurut Maliawan (2002), persentase

kebuntingan sapi Bali pada pemberian PGF2α 15, 20, dan 25 mg/ekor sama yaitu

66, 5 %.

Dalam sinkronisasi estrus banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan,

misalnya paritas ternak. Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan

anak. Paritas pertama adalah ternak betina yang telah melahirkan anak satu kali

atau pertama. Demikian juga untuk kelahiran-kelahiran yang akan datang disebut

paritas kedua dan seterusnya (Prasetyo, 2009). Daya reproduksi ternak pada

umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama adalah lama produktivitas.

Lama produktivitas (kehidupan produktif) sapi potong lebih lama bila

dibandingkan dengan sapi perah yaitu 10 sampai 12 tahun dengan produksi 6

sampai 8 anak. Faktor kedua adalah frekuensi kelahiran. Faktor ini sangat

penting bagi peternakan dan pembangunan peternakan, karena setiap penundaan

kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis yang sangat penting (Prasetyo,

2009). Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui pengaruh paritas sapi Bali

terhadap persentase estrus dan persentase kebuntingan pada penyuntikan PGF2α.

E. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah

1. paritas yang berbeda berpengaruh terhadap persentase estrus dan kebuntingan

pada sapi Bali yang disinkronisasi estrus dengan dua kali penyuntikan

Prostaglandin F2α (PGF2α);
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2. terdapat paritas terbaik yang memberikan persentase estrus dan kebuntingan

pada sapi Bali yang disinkronisasi estrus dengan dua kali penyuntikan

Prostaglandin F2α (PGF2α).


